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 خر�دنى مھاىئ ك لىب ميالد
 

 ميالد يا بعد روز ايك يا قبل روز ايك سے وسلم عليہ اهللا ص� اىب ميالد عيد كيا
 كيا ح�م ك خم�دنے مھاائ ك ميالد اور �ے، حمام كاانا مھاائ ك ميالد دن كے اىب

 فماہم معلومات مہم�ا� بمائے �ے، ىت م� مار�يٹ م� ايام انہ� مھاائ يہ كيون�ہ �ے
 .كم�ں

 

 هللا المد

 :اول

 ملتا ثبوت ك اس سے وسلم عليہ اهللا ص� كم�م نب رو نہ �ے، بدعت منانا ميالد
 رہواروں اور بدعتيوں رو يہ بلكہ سے، امام كس يا رابع يا صااب كس �ى نہ اور �ے،
 ا�اد گمماہياں و بدعت دوسى نے انہوں طمح جس �ے، كيا ا�اد نے لوگوں رسيا كے
 .باى يہ طمح اس ك�

 كے) 70317 (اور) 10070 (نمب سوال بيان رفصي� ك بدعت ك ميالد جشن اس
 .كم�ں ضور مطالعہ ك اس ىپ �ے، اك گزر م� جواب

 :دوم

 جب �ے، جائز كاانا اور خم�دنا وغ�ہ مھاائ خال سے نقصان اور ضر م� اصل
 كو بدعت اس اور رمو�ج ك اس پام يا �و، �و� نہ معاونت م� بمائ كس م� اس رك

 .�و بنت نہ باعث ك كمنے مسلسل

 ك اس خم�دنا مھاائ ك اىب ميالد م� ايام كے ميالد جشن كہ �ے �ورا يہى ظاہم
 اسے اور ميالد جشن ك طمح ايك يہ بلكہ �ے، باعث ك معاونت ك قسم ايك اور رمو�ج

 ك لوگوں رو اگم لے اس �وں، عدى لوگ كے جس �ے وہ عيد كيون�ہ �ے، منانا عيد
 كمرے ريار لے كے ميالد اسے وہ پام يا �و، عدت كاانا ا� مع� يہ م� ميالد جشن
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 ہديہ دن اس اور كاانے اور فموخت و خم�د ك اس رو �و ملت نہ م� ايام باق اور �وں
 .ااہيے كمنا نہ� ا�سا لے اس �ے، قسم ايك ك منانے ميالد جشن دينا

 رہوار كے ڈے و�لنھائن رہوار كے �بت م� جات فتاوى كے كميٹ فتوى مستقل
 متعلق كے �ے �و� ب� رصو�م ك دل پم جس مھاائ ك رنگ سخ كےمتعلقہ اس اور

  :�ے درج

 صال� سلف كے امت اور ـ كہ �ے �ورا ثابت سے دالئل ص�ح كے سنت و كتاب" 
 عيد اور الفطم عيد يع� ہ� رہوار اور عيديں دو صف م� اسالم ـ ہ� جع پم اس

 كے شخص كس رہوار وہ اا�ے نہ�، رہوار اور عيد كو� عالوہ كے اس االىح
 كے مع� اور موىوع باى كس يا كے، حادثہ و واقعہ كس يا كے جاعت يا �و متعلق
 نہ اور نہ�، جائز منانا ك رہواروں ان لے كے اسالم اہل ہ� بدعت رہوار سب يہ متعلقہ

 باى كس لے كے ان اور �ے، جائز كمنا اظہار ك وسور خوش م� اس لے كے ان �ى
 .نہ� جائز باى كم� معاونت م� اس طمح

 سے حدود ك اهللا باى كو� جو اور �ے؛ كمنا تاوز سے حدود ك اهللا يہ كيون�ہ
 ..�ے رہا كم ظلم پم جان اپ� وہ �ے كمرا تاوز

 �ے حمام كمنا معاونت سے طمح باى كس م� اس لے كے مسلمان طمح اس
 اور اشياء كے رہوار اس پام يا ذر�عہ كے فموخت و خم�د يا پينا، يا �و كاانا وہ اا�ے
 .كمنا اعالن پام يا كمنا، كتاب و خط لے كے اس يا كمنا، ريار كاانے

 رسول كے اهللا اور اهللا اور رعاون م� ز�ادت و ظلم اور گناہ كچھ سب يہ كيون�ہ
 .�ے نافمما� و معصيت ك وسلم عليہ اهللا ص�

 دوسے ايك م� كموں كے باالئ و نيك رم اور{ :�ے فممان ك رعال و سباانہ اهللا
 مت رعاون ك دوسے ايك م� ز�ادت و ظلم اور گناہ و بمائ اور ر�و، كمرے رعاون ك

 انتہى}. �ے واال دينے سا سخت رعال اهللا يقينا كمو،

  .اعلم واهللا


